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Till vårdnadshavare

Cambridge Certificate
Jag heter Agneta Karefelt och är lärare i engelska C med inriktning på att ta ett certifikat i avancerad engelska,
CAE. Träning inför CAE sker som en del av kursen i engelska C och ert barn har valt detta.
CAE testar alla språkfärdigheter och tar cirka en dag att genomföra. För att bli godkänd på provet och få
motta certifikatet krävs att man behärskar en avancerad nivå av att läsa, förstå, skriva och tala engelska.
Själva provet kommer att ske 17 mars 2012, troligast i Umeå. En gång, för några år sedan, kunde testet göras
i Sundsvall och vi har inte fått besked hur det blir för årets kandidater, om någon skola på närmare håll har
säkerheten eller kvalifikationer för detta i år.
Varför ta CAE?
Certifikatet visar att språknivån är god nog för att arbeta eller studera vid universitet utomlands. CAE erkänns
av alla universitet i England och flera i USA och är en stor merit att ha på sitt CV på den internationella
arbetsmarknaden och även i Sverige.
Utomlands är det inte känt vad till exempel ett svenskt MVG i engelska C-kursen motsvarar och därför är
certifikatet speciellt bra som intyg vid studier och jobb där.
Cambridge Certificate är en kvalitetssatsning och därför erbjuder Timrå gymnasium att stå för kostnaden för
certifikatet, 1800 kr. Förutsättning för detta är dock att eleven deltar aktivt i förberedelser för provet, alltså
har god närvaro, tränar metodiskt på lektioner och lämnar in skrivuppgifter.
Observera: Eleven måste själv lägga ut summan, lämna kopia av bankkvitto till mig samt uppgift om kontonummer dit summan
sedan ska utbetalas. Därefter lämnar jag direkt till kommunen för handläggning och skolans betalning görs då till uppgivet konto.
Kostnaden för eleven blir resa till och eventuell övernattning i Umeå innan provet. Jag har inte fått tider för
provet men det brukar starta vid niotiden.
Även om ert barn ändrat sig och bestämmer sig för att inte göra själva testet hoppas och tror jag att engelskan
förbättrats av själva träningen, och då får han/hon istället göra det vanliga kursprovet för En C i maj.
Om ni vill läsa mer om testet:
www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html

Var vänlig bekräfta att ni läst brevet och skicka det tillbaka med ert barn!
Hör gärna av er till mig om det är något ni undrar över!
Med vänlig hälsning
Agneta Karefelt
Telefon: 060-16 33 23 Mobil: 070-491 87 57 E-post: agneta.karefelt@skola.timra.se
Förälders underskrift: __________________________________
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